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Gemeenschappelijk belang
zet ons in vlam
IJzersterk handvest als basis voor een
regionaal expertisecentrum leren en ict
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‘Wij beschouwen de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Tijd en energie is nodig om het potentieel van de mens waar te maken. Als
mens ontwikkelen wij door een bijdrage te leveren aan
het grotere geheel. Toegang tot de wereld betekent
productief bijdragen aan een gemeenschap’, een boeiend citaat uit het handvest van de opmerkelijke organisatie KIEN, een coöperatief samenwerkingsverband
van onderwijsinstellingen die actief zijn in het po, vo,
mbo en hbo. Een samenwerkingsverband met grote
ambities leren we als we te gast zijn in het kantoor in
Dordrecht.

Regio Drechtsteden wil toonaangevend zijn op het gebied
van wonen, werken, (be)leven en innoveren. Daartoe is
begin 2017 een Economic Development Board (EDB) in het
leven geroepen. De EDB heeft een visie en een programma opgesteld voor 2030. De focus ligt op het bundelen en
opschalen van bestaande initiatieven. Het onderwijs in regio
Drechtsteden is belangrijk bij deze ontwikkelingen en heeft
om vooraanstaand te blijven haar krachten gebundeld in de
coöperatie KIEN.
KIEN streeft naar een onderwijsomgeving waarin hoogwaardig kwalitatief en toekomstgericht onderwijs wordt
aangeboden dat het innovatieve vermogen van de regio
versterkt en het onderwijs aantrekkelijk maakt voor de
onderwijsprofessional. In 2013, de start van de coöperatie
was de opdracht aan KIEN vooral het gezamenlijk inkopen
en realiseren van ict-oplossingen voor de onderwijsorganisaties. Vanaf 2016 is daar de ‘zachte’ kant bij gekomen en het
werd ‘leren en ict’ de focus. In Balans praat over dit bijzondere samenwerkingsverband met Niek Barendregt, voorzitter van de stuurgroep en voorzitter college van bestuur
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD) en
Ger Reijnders, directeur KIEN.
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Wat was de aanleiding om KIEN op te starten?
Ger Reiijnder bijt de spits af en legt uit dat dit het oprichten
van een coöperatie voor de ict van alle onderwijsinstellingen eigenlijk een heel logische en organische ontwikkeling
was. “Je kunt een ict-serviceorganisatie op drie manieren
inrichten”, zo doceert de KIEN-directeur, “zelf doen, uitbesteden of samenwerken”. De voorbeelden van ‘zelf doen’
en ‘uitbesteden’ van ict in het onderwijs lieten zien dat
deze niet altijd even fortuinlijk waren en KIEN besloot het
‘samen werken’ uit te proberen. “Dat is achteraf een goede
ingeving gebleken”, zo vervolgt Reijnders “Het verenigen
van belangen in een coöperatie is een bijzonder iets. Het is
niet meer wij en ‘de ander’. Je wordt verantwoordelijk voor
elkaars welzijn. De leden moeten het vermogen opbrengen
om zich in te zetten voor het gemeenschappelijk belang.
Wij noemen dit ons ‘coöperatieve hart’. Net zoals het hart in
een lichaam ervoor zorgt dat voeding en zuurstof naar alle
cellen van het lichaam worden getransporteerd, zo zorgt het
coöperatieve hart ervoor dat alle leden zich verbonden voelen, actief bijdragen en er samen voor zorgdragen dat we als
KIEN de juiste opdracht uitvoeren en alle leden helpen bij
het ontwikkelen en het ondersteunen van een betrouwbare
digitale leeromgeving.”
Niek Barendregt mengt zich in het interview met de opmerking dat hij het best een mooi verhaal vindt zoals Ger
het uitlegt, maar zo verklaart hij lachend “het verhaal klopt
ook in de praktijk. De woorden en daden van KIEN, en daar
mogen ze trots op zijn, worden waargemaakt. Dat was
vroeger al het geval als je het over dozen en stekkers had. Bij
de omschakeling naar de ‘zachte waarden’ wordt het nog
boeiender. Een digitale leeromgeving moet aansluiten bij
de visie van de scholen. Je moet met elkaar in discussie over
kernwaarden. Dat is een interessant proces, waar we nu al
ruim anderhalf jaar met elkaar over van gedachten wisselen.
Het met elkaar praten en omgaan, met elkaar delen wat we
willen bijdragen aan de maatschappij, verenigt ons. KIEN is
een lerende organisatie geworden, die groeit door eenheid.”
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Het vormgeven van een
professionele lerende cultuur
is leidend in het programma
Margreet Vermeer
kwartiermaker

KIEN wil uitgroeien tot een regionaal expertisecentrum
leren en ict. Waarom hebben jullie voor de totstandkoming van zo’n expertisecentrum een externe projectleider/kwartiermaker ingeschakeld? Waarom doen
jullie dit niet zelf?

goede onderwijsomgeving, zodat de lerende mens zich kan
ontwikkelen vanuit zijn of haar eigen potentieel en blijvend
toegang heeft tot de wereld. Die opdracht vraagt dat wij, de
leden van KIEN, samenwerken vanuit gemeenschappelijke
waarden en zingeving. In het handvest noemen we dat het
‘Soul Star’ model. De ‘soul’ is de manier om de verschillend
(ontastbare) elementen te beschrijven die een organisatie
samenbindt en optilt. Dan hebben we het niet alleen over
de huidige realiteit van de organisatie, maar ook en vooral
over het potentieel. Wij blijven de uitdaging zien en gaan
deze niet uit de weg. Wij maken het verschil. Ons gemeenschappelijk belang overstijgt ons individueel belang. Het zet
ons in vlam.”

“Dat heeft met beweging en vreemde ogen dwingen te maken”, zo vervolgt de bestuurder. “Inmiddels zijn er elf schoolbesturen bij KIEN aangesloten. Die moeten allemaal op één
lijn komen. Wij hebben heel veel (latente) expertise in onze
organisatie. Die moet worden geactiveerd en verbonden.
Het opzetten van een regionaal expertisecentrum leren
en ict is daarenboven vooral een doorlopende zoektocht,
een transitie. In het programmaplan is focus aangebracht
door vier programmalijnen te benoemen: Bruggenbouwer
Leren en ICT, ICT-bekwaamheid, Valorisatie en Leeromgeving. Je moet steeds opnieuw het wiel uitvinden. Dat zet de
verhoudingen op scherp. Goede externe begeleiding door
Margreet Vermeer als kwartiermaker/ projectleider maakt
het verschil. Ook dat klopt in de praktijk. Wij zijn erg blij dat
wij Rijnconsult Onderwijs hebben ingeschakeld om de ‘kar
te trekken’.”

Als we even een sprong in de tijd maken. Hoe ziet het
regionaal expertisecentrum Leren & ICT er dan over vijf
jaren uit?
“Dat is een lastige vraag als je middenin een proces zit waar
je nog met zijn allen moet beslissen wat je precies gaat
doen”, zo eindigt Ger Reijnders “ Maar als directeur van KIEN
onderschrijf ik uiteraard net als Niek het KIEN-handvest.
Hierin staat de visie over wat KIEN wil zijn in de toekomst in
gedragsregels uitgedrukt. Als we deze doortrekken dan zullen we over vijf jaren een regionaal expertisecentrum leren
en ict hebben dat toonaangevend is in het ontwikkelen van
effectief digitaal leren. Dat expertisecentrum zorgt ervoor
dat we elkaar helpen in het effectief toepassen van technologie. Doordat we al ruim vier jaar samenwerken zien we dat
de coöperatie zich haast vanzelf ontwikkelt tot een lerende
gemeenschap. Want er is een uitstekende keuze gemaakt in
het verleden: wij werken samen met strategische partners
die geloven in en handelen vanuit het coöperatieve hart.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat het regionaal expertisecentrum Leren & ICT een gedragen plan wordt?
“Als je huidige KIEN-waarden bekijkt en wij die samen met
de projectleider meenemen naar de volgende fase, een
regionaal expertisecentrum leren en ict, dan hebben we
een ijzersterk en bewezen vertrekpunt”, Niek Barendregt
zegt het met volle overtuiging. “Het draagvlak is er. Het is
uitgewerkt in het handvest ‘Wij zijn KIEN, KIEN zijn wij’. Het
uitgangspunt bij het handvest is dat wij met zijn allen een
bijdrage willen leveren aan een veilige, betrouwbare en
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